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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 24 tháng 8 năm 2020 
____________ 

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Dƣơng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND 

tỉnh.Cùng dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trƣởng các 

Sở, ngành, địa phƣơng: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tƣ, Xây dựng, Tài nguyên & 

Môi trƣờng, Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ và 

UBND huyện Gia Lộc. Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự 

họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận nhƣ sau: 

1. Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch 

chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 phân khu 3, 4, 5 Khu đô thị mới phía Nam 

thành phố Hải Dương. 

UBND tỉnh thống nhất ý tƣởng điều chỉnh Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 

1/2000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 phân khu 3, 4, 5 Khu đô thị 

mới phía Nam thành phố Hải Dƣơng do UBND huyện Gia Lộc và đơn vị tƣ vấn 

báo cáo tại Công văn số 418/UBND-KTHT ngày 13/8/2020 và hồ sơ kèm theo 

theo Phƣơng án 1. 

UBND huyện Gia Lộc và đơn vị tƣ vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các 

đại biểu tham dự cuộc họp để hoàn chỉnh phƣơng án Quy hoạch, đồng thời 

nghiên cứu, bổ sung một số nội dung: Liên kết hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật với khu vực xung quanh: Đƣờng giao thông, điện, nƣớc…; hệ thống kết 

cấu hạ tầng xã hội: Khu văn hóa thể dục thể thao, trƣờng học…; phƣơng án 

xử lý môi trƣờng (rác thải, nƣớc thải…) và phƣơng án quy hoạch khu nghĩa 

trang cho phù hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và UBND huyện Gia 

Lộc hoàn thiện Văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy.  

2. Báo cáo về việc sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn lại các phòng chuyên 

môn và một số Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 478/TTr-SNV ngày 

21/8/2020 của Sở Nội vụ về việc sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn lại các phòng 
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chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT và một số Chi cục thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT; Yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, bổ sung một số nội dung sau: 

- Về tên đề án: điều chỉnh tên một số đề án cho phù hợp (Đề án 3 và 4). 

- Việc sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn lại các phòng chuyên môn và một số 

Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cần tuân thủ theo hƣớng dẫn tại Thông 

tƣ liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trƣởng Bộ nội vụ và Thông tƣ số 

15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2015 của Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Về nhiệm vụ thanh tra, pháp chế: không thành lập phòng Thanh tra, tuy 

nhiên cần nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ Thanh tra, pháp chế cho các Chi cục 

cho phù hợp (Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thống nhất về nội dung này).  

 Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết 

và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp &PTNT; 
- UBND huyện Gia Lộc; 

- Cty CPĐT Ecopark Hải Dƣơng; 

- TT CN - Thông tin (để đƣa tin); 

- CVVP UBND tỉnh (đ/c Chình, Cao Cƣờng); 

- Lƣu: VT, TH-Ph (20b).              

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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